
A sua responsabilidade! 
  

Cada indivíduo entre nós deve agir e trabalhar à sua maneira como se 

estivesse sozinho, e como se o bem-estar das gerações futuras depen-

desse unicamente dele.  
  

Johann Gottlieb Fichte 

  

   Quanto maior for a ameaça, mais de-

sesperada é a situação, piores são as pro-

babilidades...tanto mais importante é o 

esforço máximo por parte de cada indi-

víduo.  Esperar por mais "circunstâncias 

favoráveis" ou "até que o tempo esteja 

maduro" nunca é uma escolha.  Talvez 

seja em termos de movimentos tácticos 

específicos, mas não em termos de deci-

dir entre algum tipo de acção significati-

va e a inacção. 

   A luta para salvar a nossa raça será 

longa e difícil.  A manutenção da nossa 

moral é essencial a longo prazo. 

   Camaradas individuais, líderes e orga-

nizações irão subir e descer.  Mas a luta 

continua!   
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   Bairros e cidades - talvez mesmo regiões e países inteiros (!) - podem perder-se.  

Mas a luta continua!   

   Anos, décadas, vidas, até mesmo séculos podem passar antes que a vitória final 

seja ganha. 

   Os meus mentores incluíram camaradas que continuaram a luta mesmo depois 

de DOIS Guerras Mundiais e do desastre de 1945!  

   Nenhum de nós da geração do pós-guerra experimentou em qualquer lugar perto 

dessa quantidade de sofrimento e desespero!  

   O seu exemplo proporciona-nos tanto encorajamento como obrigação! 

   Não se enganem!  Perdemos muito mais pessoas - incluindo alguns dos melhores 

e mais dedicados camaradas - para uma quebra de moral do que para a "acção 

inimiga".  Ninguém é imune ao desespero e ao esgotamento, mas podemos e deve-

mos tomar medidas para combater isto! 

   Por um lado, cada um de nós deve levar a sério o seu papel nesta luta.  

   Por outro lado, nenhum de nós deve sobrestimar o seu próprio significado.  

   No entanto, mesmo um acto de resistência aparentemente minúsculo pode ter re-

percussões de grande alcance. A história tem mostrado isto vez após vez.  

   Ninguém pode prever o futuro.  Mas todos podemos plantar o máximo de se-

mentes possível... e esperar que pelo menos uma cresça até se tornar num podero-

so carvalho! 

  

Gerhard Lauck 



A Odisseia de Fred 
  

Parte Dez 

Experiências médicas 

  
As experiências médicas aqui relacionadas com saúde, felicidade, e produtividade.   

  

Não a cor dos olhos. 

  

Mas alguns deles são bizarros! 

  

O "sistema de envelhecimento métrico" mantém as pessoas jovens!   

  

O inventor deste sistema descobriu também que a interpretação convencional das 

pontuações dos testes de inteligência está errada.  Pontuação mais baixa significa, 

na verdade, inteligência mais elevada.  Não o contrário. 

  

No seu caso, 29 é tanto a sua "idade métrica" como a sua pontuação de inteligên-

cia.  Ambas permanecem na mesma.  Ano após ano.  E década após década.   

  

Isto proporciona a vantagem adicional de ser fácil de lembrar. 



  

Quem poderia contestar esta lógica? 

  

Há também um enorme interesse no sexo sénior.   

  

As mulheres tendem a viver mais tempo do que os homens. 

  

Os homens mais velhos têm frequentemente dificuldades com o desempenho se-

xual. 

  

Portanto, uma descoberta médica é esta área seria muito benéfica para a Humani-

dade.   

  

E extremamente lucrativo! 

  

Não há falta de voluntários para experiências humanas.   

  

Mas o processo de selecção é muito extenuante. 

  

Há um velho ditado: 

  

É um trabalho difícil! 

Mas alguém tem de o fazer! 



 


